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Geachte Lezer, 
 

Welkom bij de kersteditie van uw favoriete blad, de Pyros. Om in de 
kerstsfeer te komen hebben wij voor u een passend thema gekozen: 
heilige huisjes. Helaas hebben eigenlijk alle redactieleden dit thema 
opgevat als een opdracht om heel kritisch naar heilige huisjes te kijken, 
en ze zelfs compleet de grond in te boren. De kerstgedachte zult u er dus 
zelf bij moeten bedenken, vrezen wij. De meest geliefde groep om 
genadeloos aan te vallen bleek de studentenpopulatie van Nederland. 
Karin en Yorim durfden hun naam nog op hun artikel te laten prijken, 
maar een andere auteur vreesde voor repercussies en heeft ervoor 
gekozen om anoniem te blijven. Ook Jeroen nam zijn collega’s op de hak: 
hij maakt in dit nummer het taalgebruik van academici belachelijk. 
Berend ergert zich aan mensen die zich ergeren aan mensen die zich 
ergeren aan zwarte piet, en Wouter heeft nachtmerries van een 
samenleving waarin iedereen zo onverschillig is dat beledigen niet meer 
te doen is. Yorim en Jasper schrijven over andere mensen die beledigen: 
respectievelijk internetgebruikers en rechts‐extremistische politici. 
Laatstgenoemde bekritiseert ook nog eens de Nederlandse natuur, voor 
zover die bestaat.  
 

Voor een wat optimistischer geluid verwijs ik u naar de Pyros Exclusive, 
waarin beschreven wordt hoe Duco en Giel Prometheus zullen redden 
van de ondergang. De Pyros Light biedt op ouderwetse roddelwijze ook 
vast veel leesplezier, als u het kunt lezen tenminste. Het 
woordenboekspel is ook weer ouderwets grappig, maar het interview is 
dit keer heel anders van aard. U zult het zelf maar moeten lezen. Over 
lezen gesproken, de boeken die u ook absoluut moet lezen staan op een 
lijst die door Karin is samengesteld, ook te vinden in deze Pyros. 
 
Wij wensen u veel leesplezier, 
 

De redactie
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To troll  or to be trolled 
Yorim Christiaanse 

 
De plaaggeest uithangen, met alleen maar als doel om anderen op de kast te 
jagen. In de echte wereld wordt het pesten genoemd, op het internet trollen. 
Verdere uitleg zal wel niet hoeven, aangezien vrijwel iedereen dit gezicht kent: 
 

Hoe deze scheve grijns is gekoppeld aan het 
fenomeen troll is een beetje vaag. De tekening 
stamt uit een strip waarin de maker het onzinnige 
achter trollen op het internet laat zien. De strip 
doelt op het feit dat de helft van onze taal via het 
lichaam wordt “verstuurd”, wat bij communicatie 
op het internet afwezig is. Op internetfora kan 
immers je geen gezichtsuitdrukkingen zien of 
gebaren. 

 
Een oplossing voor dit probleem zijn de smileys, waarmee je je emotie kunt 
overdragen aan de lezer. Dit lost een groot deel van het probleem op, maar de 
mogelijkheid tot liegen en sarcastische boodschappen versturen is nog steeds 
aanwezig. Mensen gebruiken soms nep‐HTML haakjes om hun sarcasme aan te 
tonen: [sarcasm] Klinkt als een uitstekend plan! [/sarcasm]. Of deze haakjes ook 
letterlijk moeten worden genomen is nog maar de vraag, maar ik heb een 
aantal gevallen gelezen waarin dat werkelijk zo blijkt te zijn. Hierover later 
meer... 

 
Een andere methode om sarcasme aan te duiden op het internet 
is via het zogeheten “sarcmark”, een leesteken dat sarcasme 
aanduidt. Het zou een zin moeten afsluiten zoals een vraagteken 
of uitroepteken dat doet. Hoewel het sarcmark een eigen 

website heeft die het tekentje probeert te promoten en zelfs een software 
suite die het symbool in alle lettertypen op je PC installeert, heb ik er nog nooit 
iemand gebruik van zien maken. Het kan misschien zijn vanwege technische 
obstakels, of omdat mensen het simpelweg onzinnig en/of nutteloos vinden. 
Ondanks verschillende oplossingen willen mensen het liefst op het internet, 
waar nodig, hun boodschap ambigu laten. Een stap verder is het verkopen van 
leugens, zowel subtiel als overduidelijk. De laatste vorm wordt vooral gebruikt 
om mensen te trollen. In een discussie zeg je iets onwaars of iets wat enorm 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tegen de haren instrijkt van je discussiegenoten. In veel gevallen is dit 
simpelweg een hele domme opmerking. 
 
Een ‘klassiek’ voorbeeld is de game‐console discussie, waarin aanhangers van 
de Wii, de Xbox 360 en de Playstation 3 met elkaar op de vuist gaan over welke 
console het beste is. De fanboys zijn vrij makkelijk boos te krijgen met een 
uitspraak als “De controllers van de PS3 zijn compleet niet ergonomisch”. Het 
is een duidelijke leugen, maar er zal vast iemand aanwezig zijn die erop in gaat, 
waarna een troll doorgaat met het volharden in z'n uitspraak en het 
opbrengen van meer onware argumenten. De persoon die op het eerste 
argument heeft gereageerd zal zich aan de opvolgende uitspraken alleen maar 
meer ergeren, tot hij op het punt belandt van schelden richting de troll. De 
troll in kwestie doet zich tegoed aan de berichten gevuld met ergernis. 
 
Het belangrijkste punt is dat je dit soort situaties in het echt niet zo makkelijk 
tegen komt, omdat de troll al snel zichtbaar wordt door z'n lichaamstaal. Als 
hij een duidelijke onwaarheid verkoopt, alleen maar om je daarmee in de 
gordijnen te jagen, is dat van z'n gelaat wel af te lezen. Wat heet, in de 
gevallen dat iemand tijdens een conversatie in mijn aanwezigheid een 
duidelijke onwaarheid verkoopt, is het voornamelijk sarcastisch bedoeld! In het 
echte leven lijkt trollen meer op plagerige en vooral creatieve grapjes uithalen. 
Een euro met superlijm op de grond plakken of het oogje van je computermuis 
bedekken met een velletje papier. Dat soort dingen, hoewel het soms wel wat 
absurde vormen kan aannemen; voor het 'slachtoffer' is het belangrijke 
verschil tussen trollen op het internet en plagen/pesten in het echte leven dat 
je in het tweede geval iemand met een fles Jack Daniel's op z'n achterhoofd 
kunt slaan. Op het internet kan dit jammer genoeg niet, en is er een zekere 
wijsheid ontstaan inzake reageren op troll‐berichten: “The only winning move is 
not to play”. Wil je niet getrolled worden, reageer dan niet op het bericht dat 
je zo beledigt. Immers: de kans dat je met een troll te maken hebt, is aanwezig, 
en deze zal met je reactie alleen maar spelen. 
 
Op de volgende pagina vindt u de originele strip die het fenomeen heeft 
gekarakteriseerd. 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Deze strip laat zien dat het niet mogelijk is om uit een bericht op te maken of 
de persoon met opzet het bericht met fouten en onwaarheden heeft gevuld of 
dat de persoon het werkelijk meent. In het laatste geval gebruikt de persoon 
de melding “I trolled you” als ontsnapping uit de discussie, waardoor hij niet 
hoeft te worden geconfronteerd met het feit dat hij het aan het verkeerde 
eind had. 
 
Daarnaast kan er nog de situatie ontstaan waarin twee trolls met elkaar in 
discussie raken. De een probeert de ander te beledigen, terwijl de ander de 
een aan het lijntje probeert te houden door op de beledigingen in te gaan. Het 
gevolg is dat ze elkaar vermaken totdat eentje geen zin meer heeft of door 
krijgt dat de ander ook een troll is en vervolgens stopt.  
 
In beide gevallen krijg je als persoon binnen de discussie – en als derde partij – 
te maken met een soort cirkel van onduidelijkheid. De persoon waar je mee 
discussieert kan zowel een troll zijn of werkelijk geen kennis hebben van het 
onderwerp, waarbij hij in het laatste geval op jouw weerlegging van zijn 
onjuiste tegenargumenten kan antwoorden met de bewering dat hij je liep te 
trollen. In het laatste geval ben je terug bij af, aangezien z'n berichten 
aanwijzing zijn voor beide mogelijkheden. Dit probleem wordt al helemaal 
duidelijk als er discussies ontstaan waarin argumenten naar voren komen die 
moeilijk tussen waar en onwaar te onderscheiden zijn. Als er goede trolls 
aanwezig zijn, wordt het al helemaal lastig om verschil te maken tussen een 
troll, een  discussiegenoot zonder kennis en een serieuze discussiegenoot met 
kennis. 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Als deze situatie ontstaat, raakt de discussie (zeker als er meer mensen aan 
mee doen) verzeild in een moeras van onduidelijkheid wie er nou serieus 
meedoet, wie deze groep probeert te trollen, wie er geen bal verstand van 
heeft en wie dit met trolling probeert te verbergen. De onduidelijkheid zorgt 
er voor dat de discussie vertraagt en uiteindelijk  helemaal stil komt te staan of 
ontspoort in een ruzie tussen trolls en slachtoffers. 
 
Aangezien trollen relatief populair is op algemene fora (forums met een 
incrowd hebben hier veel minder last van, omdat mensen elkaar wat beter 
kennen), kan dit er uiteindelijk toe leiden dat discussiëren over belangrijke 
zaken op het internet erg moeilijk wordt. Iedereen die aan een ontspoorde 
discussie meedeed, zal door de onduidelijkheid terugvallen op z'n eigen 
argumenten en aan deze vasthouden. Immers, geloven in andermans 
argumenten is precies wat een troll wil en wie in de discussie nou een troll is, is 
bijna niet meer te achterhalen. In het kort: de discussie polariseert, waarbij 
beide kampen zich terugtrekken en zich harder vastklampen aan hun 
argumenten. Het klinkt als een overdreven conclusie, maar gelukkig komt een 
dusdanige verwarring zelden voor. Een ander voordeel is dat dit soort situaties 
niet ontstaan in offline‐discussies, omdat trolling in dat geval vele malen 
lastiger is. 
Als laatst, als je je echt de bomen niet meer door het bos kunt zien, kun je altijd 
nog terugvallen op het oude adagium: 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Pyros Light 
Door Vivian Vermelis 

 
Nu we alweer een paar maanden verder zijn in het dit 

Prometheusjaar draait de Pyros Light-roddelfabriek weer 

op volle toeren.  

 

Een zekere mannelijke eerstejaars is zeer actief binnen 

het Prometheaanse datingcircuit. Deze jongeman heeft al 

op verschillende Prometheaanse schonen zijn zinnen 

gezet, maar de eerste twee keer bakte hij er niet veel van. 

Wellicht was een bestuurslid dan ook iets te hoog 

gegrepen. De derde keer lijkt tot dusver in ieder geval 

succesvoller te verlopen. De dame in kwestie (een 

classica) zegt het in ieder geval naar haar zin te hebben 

gehad en gooit haar donkerblonde lokken nog wild in het 

rond wanneer zij in zijn buurt verkeert.  

 

Dit vrouwelijke bestuurslid is niet het enige bestuurlid waar 

de Pyros Light de afgelopen paar maanden een groeiende 

interesse in heeft ontwikkeld. Ook Jelmar heeft zich in de 

kijker van de Pyros Light gespeeld. Dat hij door zijn 

vrouwelijke medebestuursleden Floortje wordt genoemd 

(naar zijn tweede naam: Floris) vindt de Pyros 

Light amusant, maar de Facebook-posts die hij zo nu en 

dan op zijn digitale muur plaatst verraden een 

stormachtige ziel en interesseren de Pyros Light des te 

meer! Een kleine greep uit de posts van deze 

meesterromanticus: "just a shot in the dark that you 

just might...", "I keep tryin to keep it cool as ice, but i'm 

melting" en "I just can't take my eyes off you" en dan 

hebben we het nog niet over de gedichten waar wij 

regelmatig op worden getrakteerd. Naast al deze 

interessante feiten heeft de Pyros Light Jelmar een 

tijdje geleden zelfs met eigen ogen gespot 

(zowaar pal voor de voordeur waarachter de Pyros 

Light woont) terwijl hij zich in het bijzijn van een 

schone dame bevond. Voor de oortjes beginnen te 

flapperen: het was geen Prometheaanse maar wel iemand die 

men op een Prometheusavond zou kunnen tegenkomen. 

 

Behalve deze liefdeskoorts heerst er bij sommige andere 

Prometheanen een heel andere soort koorts: de 

dinokoorts. Allereerst kwam het onderwerp van dino's 
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tijdens de ALV al aan bod, maar nadat het bestuur de 

belofte van de leden inwilligde en een dino-uitje 

organiseerde, is er nu ook al een dinoborrel geweest en 

zijn twee Prometheanen (Giel en Jeroen) op eigen 

initiatief gaan wandelen met dinosauriÎrs. Zij hebben het 

alleen niet echt getroffen: juist op de dag dat zij naar 

de dino's wilden gaan kijken wist de NS een nieuw record 

van de langste vertraging ooit te vestigen, waardoor ze 

halverwege het Jura aankwamen in plaats van gedurende 

het Trias. Een verschil van een slordige 75.000.000 jaar. 

Jeroen heeft inmiddels een fikse schadeclaim ingediend bij 

de NS.   

 

Mochten er statistieken met betrekking tot recent 

afgestudeerde Prometheanen worden bijgehouden, dan zou 

de farmaceutische groothandel Mosadex eruit rollen als 

topwerkgever van de laatste lichting. 

Verschillende leden hebben bij dit bedrijf reeds een 

mogelijkheid tot werken gevonden en als het aan Fons 

ligt worden de kansen van andere Prometheanen om hier 

via via binnen te komen alleen maar groter. Fons vond 

het namelijk een goed idee om "toevallig" op de dag van 

zijn evaluatiegesprek wat vlaaien mee te nemen terwijl het 

niet eens zijn verjaardag was. Hij deed dit zogezegd onder 

het mom van het aflossen van een schuld. De Pyros Light 

vindt dit toch wel Èrg verdacht. Stephanie 

heeft trouwens al aan Kevin laten weten dat zij het niet 

zo'n goed idee vindt als hij ook bij Mosadex gaat 

werken. Het lijkt er dus op dat Berend, Fons en Sander 

nog een tijdje op versterking van het 

Prometheusteam zullen moeten wachten. Wellicht kunnen 

zij in de tussentijd een Mosadexgilde oprichten? 

 

Weet jij nog iets leuks/spannends/grappigs/schrikbarends en 

wil je daarvan de Pyros Light op de hoogte stellen? Mail 

dan naar pyroslight@asvprometheus.nl! 
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Ik zeg: Weg met de vrijheid van 
meningsuiting! Of zoiets. 

Door Wouter Cames van Batenburg 
 
Je hebt van die dagen dat je je verveelt en je je afvraagt: wat moet ik 
doen om een roetmop te beledigen? Hoe jaag ik in godsnaam nog 
eskimo’s, rabbijnen, bleekhuiden, Minervanen en sociaal psychologen 
tegen me in het harnas? Hoe breng ik zo veel mogelijk boeddhisten op de 
hoogte van de slechte dingen die ik over hun profeet Boeddha denk en 
hoe zorg ik er voor dat sommigen van hen me willen vermoorden? 
Kortom: wat kan ik nog ondernemen om een bevolkingsgroep zó boos te 
maken dat ik het Achtuurjournaal haal? 
 
Mensen choqueren, het kan nog, maar eenvoudig is anders.  Hoefde je in 
die goede oude tijd slechts een brood bij de verkeerde bakker te kopen, 
tegenwoordig komt  de aspirant afvallige er niet zonder eerst een paar 
kinderen flink te misbruiken. Moest je vroeger als ruziezoekende staat 
een wereldoorlog starten om respect af te dwingen, nu moet je toch 
echt dat ene onbeduidende eilandje voor de  kust van Japan China 
Taiwan Nederland claimen om je in de internationale kijker te spelen.  Je 
kunt best in de brievenbus van je buurman urineren of een barman kapot 
slaan, maar als je echt een politieke blunder wil begaan dan raad ik je aan 
om Pim Fortuyn af te maken. Gewoon nog een keer. Ja, je zou met recht 
kunnen zeggen: de concurrentie is moordend. 
 
Donkere wolken pakken zich samen, want ik heb een nachtmerrie. Ik heb 
een nachtmerrie dat wij op een dag alles OK vinden.  Dat wij niet meer 
kunnen spugen op de armen omdat er geen armoede meer is, dat wij niet 
meer schieten op inferieure rassen omdat wij tot één wereldras zijn 
samengevreeën, dat wij uit pure onverschilligheid niet meer ten strijde 
trekken voor ons geloof of onze studiefinanciering. Ik ben bang dat onze 
kinderen straks niet meer weten hoe het is om hun vriendjes voor homo 
uit te maken, simpelweg omdat seksuele geaardheid even zo relevant is 
geworden als een pot pindakaas. Ik zie een wereld waarin Beatrix een 
troonopvolger baart uit zaad van haar comateuze zoon Friso waarna 
slechts drie mensen dat interessant genoeg vinden om er over te 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twitteren: ‘het is een meisje!’.  Ik heb een nachtmerrie, dat wij op een dag 
zwijgen omdat spreken zinloos is: er is toch niemand meer die aanstoot 
neemt aan onze woorden. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Wie samen met mij van een dergelijk afschrikwekkend toekomstbeeld 
droomt,  wie nachtmerries heeft over zo’n gemeenschap die alles 
tolereert wat los en vast zit, zo’n Playmobil‐samenleving die bestaat uit 
alle smaken en geuren vreedzame slimme mensen die alleen maar lachen 
en elkaar onvoorwaardelijk lief of aardig vinden, wie droomt van zulke 
misselijke ponytaferelen wordt wakker met een zucht van opluchting en 
beseft tevreden dat we nog altijd leven in een gespleten wereld met 
oorlog, ziektes en overheerlijke inkomensongelijkheid, dat we leven in 
een rijk land dat beste vriendjes is met Israël en zich een hoedje schrikt 
van 4% koopkrachtafname,  dat we studeren aan een universiteit  met 
een fatsoenlijk bestuur dat opgewonden wordt van naakt over straat 
lopende mannen, dat onze universiteit nog steeds(!) hagelwit is en vrij 
van burgers, Duften of luie Grieken, dat we leven in een Leidse oase met 
alleen maar nette mensen, nette mensen die trouwens beter zijn dan de 
rest. 
 
Laten we eerlijk zijn.  Wij zijn beter dan de rest.  
 
En wat betreft Mohammed… 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Pyrosinterview 
Interview met twee typische Prometheanen 

Door Caspar en Jeroen 
 
J: “Goed,  in deze rubriek  interviewen we normaal gesproken altijd mensen die 
op de een of andere manier een bijzonder verband hebben: die dezelfde studie 
doen,  of  een  stelletje  zijn,  of  dezelfde  bestuursfunctie  hebben  gedaan,  of 
zoiets.” 

C: “Onzin natuurlijk, en veel te veel werk. Bovendien lukte dat deze keer niet.” 
J:  “Vandaar  dat  we  als  vierde  keus  jullie  hebben  gevraagd  –  twee  typische 
Prometheanen. Welkom, er zijn stroopwafels.” 

 
C: “Nou, vertel eens iets.” 
Aad (A) en Doortje (D) kijken elkaar aan. 
D: “Wie?” 
 
J: “Die linker. Ja, jij daar.” 
D: “Wat moet ik dan vertellen? 
 
C: “Nou, gewoon, wat studeer je, ofzo.” 
D: “Ik ben tweedejaars kunstgeschiedenis.” 
 
J: “Dat is toch iets met plaatjes kijken? Hoe kwam je daarbij?” 
D: “Ik houd erg veel van cultuur, mijn ouders namen mij vroeger altijd mee naar 
musea.  Mijn  museumjaarkaart  is  een  van  de  belangrijkste  dingen  in  mijn 
portemonnee.  Zonder  mijn  museumjaarkaart  ben  ik  eigenlijk  nergens.  Ik  sta 
ermee op en  ik ga ermee naar bed.  Ik ging ook heel vaak naar musea na school, 
om daar in mijn eentje uren naar hetzelfde middeleeuwse schilderij te kijken...” 
 
C: “Middeleeuwse kunst is toch lelijk? Toen konden ze toch niks?” 
Doortje barst in huilen uit. Aad gaat ongemakkelijk verzitten. De interviewers vinden 
dit een goed moment om hun kritisch‐constructieve vragen op Aad te richten. 
 
J: “En jij dan?” 
A: “Ik ben zevendejaars GLTC, dus bijna klaar met mijn bachelor.” 
(Jeroen [tegen Caspar]: “GLTC? Wat is dat? Is dat net zoiets als MF?”  
Caspar knikt.) 
A:  “Ik  vond  op  de  middelbare  school  eigenlijk  álles  leuk,  maar  werd  vooral 
gegrepen  door  de  docent  klassieke  talen,  die  in  de  vierde  klas  een  prachtig 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verhaal hield over Dido en Aeneas.  Ik ben  toen zelf meteen heel het werk van 
Vergilius gaan lezen. 

(Jeroen [tegen Caspar]: “Vergilius? Wat is dat?” 
Caspar: “Dat is een soort van Griekse Homerus.”) 
A: “Wie de naam ‘Vergilius’ hoort, zou terstond moeten denken aan deze regels: 
 
  ‘Arma virumque cano Troiae qui primus ab oris 
  Italiam fato profugus Laviniaque venit 
  litora, [...] 
  [...] 
  omnibus errantem terris et fluctibus aestas.’’” 
 
(Jeroen stoot Caspar wakker) 
C: “Goh, nou. Klassieke talen dus. Waarom eigenlijk?” 
J: “Het schijnt wel nuttig te zijn als je Frans wilt leren.” 
C: “Ja, en medicijnen natuurlijk.” 
A: “Maar meer dan dat: de klassieke talen vormen de grondslag van alle cultuur, 
filosofie, en  beschaving. Alles wat wij nu hebben, hadden ze in de oudheid ook, 
en beter. En meer.” 

D: “En mooier ingekleurd.” 
A:  “Ik minacht de grenzeloze en  verachtelijke oppervlakkigheid  van mensen die 
rechten  of  economie  doen,  of  sociale  wetenschappen.  Van  die  mensen  die 
studeren alléén maar om het geld,  of  om  iets  aan deze wereld  te  veranderen. 
Een echte Prometheaan gaat het niet om dat soort oppervlakkigheden.” 

 
J: “Waarom zijn jullie hier lid geworden?” 
A:  “Dit  is  eindelijk  een  vereniging  met  niveau,  met  diepgang.  En  niet  met  de 
grenzeloze  en  verachtelijke  oppervlakkigheid  van  mensen  die  rechten  of 
economie  doen,  of  sociale  wetenschappen.  Je  weet  wel,  van  die mensen  die 
alleen maar  studeren om het geld,  of  om  iets  aan deze wereld  te  veranderen. 
Om dat soort oppervlakkigheden gaat het de echte Prometheaan gelukkig niet.” 

D:  “Ik  wilde  eigenlijk  nergens  lid  worden  maar  voelde  me  tijdens  de  EL  CID 
aangetrokken  door  de  slogan:  ‘Werd  jij  vroeger  ook  gepest?’  Ik  hoopte  hier 
mensen  tegen  te  komen  die  ook  een  beetje  autistisch  zijn,  ADHD  hebben, 
hoogbegaafd  zijn,  astma  hebben  en  allergisch  zijn  voor  pinda’s.  En  thee  of 
appelsap drinken.” 

A: “Nou, haha, nou, ik heb anders amper twee weken geleden toevallig ook nog 
wel  eens  een  biertje  met  iemand  gedeeld  hoor.  Daar  is  gelukkig  ook  ruimte 
voor.” 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C: “Wat is jullie favoriete boek?” 
D:  “Ik  heb mijn  hele middelbareschooltijd  heel  veel  gelezen,  want met  boeken 
voel  je  je  toch wat minder  alleen.  Ik  heb  veel  romans gelezen,  veel  poëzie,  en 
wel negentien keer Harry Potter. Dat is toch wel echt mijn favoriet.” 

A: “Op het eerste gezicht lijkt dit een lastige vraag. Er zijn zo veel grootheden: ik 
zou Dostojevski kunnen noemen, Nietzsche, Dante, Molière; hun werken heb ik 
met  veel  genoegen  en  met  een  gevoel  van  verwantschap  en  herkenning 
gelezen.  Maar  ik  ben  natuurlijk  toch  classicus,  en  uiteindelijk  gaat  er  nietes 
boven de odes van Pindarus. Zeer onderschat, maar kenners zullen mijn oordeel 
onderschrijven dat de sublimiteit daarvan echt ... subliem is.” 

D: “De laatste delen van Harry Potter waren ook erg leerzaam voor me, omdat ze 
een  inkijkje  geven  in  hoe  jongeren  denken,  en  hoe  ze  omgaan  met  relaties 
enzo.”  

 
C: “Hoe vaak heb je zelf seks gehad?” 
Doortje bloost en valt stil. 
A:  “Dat  is  natuurlijk  niet  helemaal  jullie  zaak,  maar  ik  kan  wel  vertellen  dat  ik 
meerdere malen bijna een vriendinnetje heb gehad.” 

D: “Ik heb helemaal niets met verenigingen waar het zo erg om seks draait..” 
A:  “Inderdaad,  van  die  verenigingen  die  alleen  maar  bestaan  uit  mensen  die 
rechten of economie doen, of sociale wetenschappen, en waar alles over seks en 
tieten  gaat.  Om  dat  soort  oppervlakkigheden  gaat  het  de  echte Prometheaan 
gelukkig niet.” 

 
J : “Dus jullie vinden iets ánders dan seks belangrijk??” 
C: “Ik wil  toch even gezegd hebben dat een vrouw zonder grote borsten geen 
vrouw is. En waar gaat het jullie dan wel om in een relatie?” 

A:  “Diepgang!  Dat  je  tot  bij  wijze  van  spreken  diep  in  de  nacht,  bij  wijze  van 
spreken onder  het  genot  van een wijntje,  een goed gesprek  kunt  voeren. Dat 
vereist  een  bepaald  type  mensen;  dat  vind  je  niet  bij  mensen  die  rechten  of 
economie doen, of sociale wetenschappen.” 

D:  “Ik  vind  het  vooral  belangrijk  dat  mensen  je  in  je  waarde  laten,  en  je 
respecteren voor wie je bent, dat je jezelf kunt zijn. Hij moet vooral lief zijn.” 

 
J: “Denken jullie later werk te gaan vinden?” 
A:  “Ik  ben  van  plan  te  promoveren  op  de  odes  van  Pindarus,  om  de  échte 
klassieken weer op de  kaart  zetten. Gezien mijn  cijfers overweeg  ik ook  les  te 
gaan geven. Dat lijkt me ook een heel nobel doel: nieuwe generaties inspireren 
zich te bekeren tot de studie der klassieken.” 

C: “Je kunt ook weinig anders hè?” 
J: “Net als jij, Doortje, met je plaatjes.” 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D: “Echt niet! In de brochure staat toevallig ‘mogelijkheden genoeg’. Op de open 
dag  zeiden  ze dat  je  tijdens  je  studie niet  alleen  kennis opdoet maar ook heel 
veel vaardigheden, waarmee je zelfs bij de overheid kunt solliciteren!” 

 
C: “Wat vinden jullie van het bestuur?” 
A:  “Ik  vind  dat  Francines  taalgebruik  in  de  weekmail  subliem  is;  ik  waardeer 
hoogstaand taalgebruik sowieso zeer in ab‐actissen.. ab‐actid..abben‐acti.. hm..” 

D:  “Ik  vind  het  ook  altijd  heel  fijn  om mails  te  krijgen.  Ik  vind  ook Marion  heel 
aardig, die komt altijd met me praten als ik alleen sta bij Prometheus.” 

A: “Jelmar heeft het wel goed voor elkaar, met die vier dames.  Ik weet wel hoe 
dat  is.  Ik  heb  zelf  wel  eens  college  gehad met  alleen  vier  dames,  toen  twee 
andere studenten zich verslapen hadden. Dat had wel wat.” 

D: “Anne weet als enige mijn naam al, dat vind ik echt zo lief. Die zegt ze altijd als 
ik binnenkom. En dan vindt het ze ‘mooi dat ik er ben’.” *pinkt een traantje weg* 

A:  “Wat  Daniëlle  betreft:  ik  had  niet  verwacht  dat  iemand  die  psychologie 
studeert zo veel diepgang zou hebben en zo breed geïnteresseerd is. Dat er op 
het FSW nog echte Prometheanen zitten.” 

 
J: We vragen mensen aan het eind van het interview meestal nog naar een wijze 
opmerking. Daar hebben jullie vast geen..” 

A: “Horatius, Carmina 3.1” 
J.&.C: “???” 
A: “Odi profanum vulgus et arceo.” 
J: “???” 
C: “Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. 
En die van jou, Doortje?” 
D: “Ja, dat, ook wel...” 
 
C: “Is het interview nou nog niet afgelopen?” 
J: “Was dit het interview al? Ik ben helemaal de geluidsrecorder vergeten aan te 
zetten.” 

Aad en Doortje lopen weg. 
C:  “Jammer dat we vergeten  zijn hun namen  te  vragen. Verder waren we wel 
goede interviewers, vond ik.” 

J: “We verzinnen wel wat. Zijn er nog stroopwafels?” 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Over studenten, en wat ze 
waard zijn.  

Door een anonieme auteur 
 
Als er één heilig huisje in ons dagelijks milieu overheerst, is het wel het 
studeren. Niet in de zin van het lezen van een boek dat tot doel heeft 
jouw kennis of vaardigheden in jouw interessegebied te vergroten, maar 
"de studie" in het algemeen. Er moet gestudeerd kunnen worden. Laat 
het een optie zijn voor iedereen. Laat Nederland een kenniseconomie 
blijven, laat ons land het voortouw nemen in verheerlijking van 
intellectualiteit. Naar de universiteit gaan is het hoogste goed, wie faalt 
op school faalt in het leven.  
 
De weldenkende mens spuugt hiervan. Deze utopische gedachte wordt 
sinds de crisis keihard ingehaald door de realiteit. Hoewel er van elke 
studierichting hoe‐zeer‐niche‐dan‐ook een aantal experts nodig blijft om 
behoud van cultuur en kennis te waarborgen, kan een groot deel van de 
studenten zich afvragen waar ze nou eigenlijk mee bezig zijn. Onze 
generatie is opgegroeid met het idee dat "wat vind ik leuk" belangrijker 
is dan de vraag "wat kan ik voor de maatschappij betekenen". Tot gevolg 
heeft deze ontwikkeling dat pretentieuze ouders de maatschappij 
opzadelen met een overvloed aan middelmatige overgekwalificeerde 
onzelfstandige "volwassenen". Voel jezelf vooral aangesproken. 
 
Niets of niemand wordt ontzien in de aangeleerde waan dat studeren je 
verheft boven de gewone mens. Krijg 15.000 euro kado van de staat om 
4 jaar lang uit te slapen en onderwezen te worden in een vakgebied dat 
feitelijk obsoleet is. De ouders zijn nog trots ook. Maar ze moeten toch 
wat, hoe kunnen zij anders ooit nog trots zijn op iets van henzelf? Ze zijn 
immers volledig afhankelijk van wat jij bereiken zal, aangezien een mens 
boven de 50 weinig anders kan doen dan op zijn pensioengerechtigde 
leeftijd wachten, die zich als een tantaluskwelling steeds verder van hem 
wegdrijft. Je bent hun laatste hoop, maar je leert tenminste wat... 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Jij bent hun toekomst. Schaam je je niet? In plaats van een vak te leren 
bevuil je met je betekenisloze gewauwel een eeuwenoude stad die door 
uithoudingsvermogen, moed en daadkracht overeind is gebleven. Er 
loopt nu een stel studenten rond dat doet of zij zijn waar de stad om 
draait. Studentenstad, waardeloos. Hoeveel beter zou het land er niet 
aan toe zijn als er eens behoorlijk gewerkt werd. Niet iedere jonge 
persoon moet maar kunnen studeren als hij dat wil, en dat moet al 
helemaal niet gestimuleerd worden. Niet elke verse middelbare 
schoolleerling moet maar even 15.000 euro krijgen voorgeschoteld om 
zijn interesses na te jagen, alvorens een baan te krijgen die niets beter is 
dan welk ongeschoold werk dan ook. Niet elke student moet maar ten 
koste van allen door de studie geloosd worden, zodat we heel veel 
Masters of Unnecessary Facts in Nederland hebben om onze 
zogenaamde kenniseconomie te dragen.  
 
Kenniseconomie bestaat niet. Van kennis kan je niet eten. Kennis is pas 
iets waard als het iets concreets oplevert. Schaf vooral de 
langstudeerboete af, laat die arrogante betweters rustig nog wat langer 
verzuipen in hun zelfgenoegzaamheid. Alles moet de burger over 
hebben voor de zelfontplooïing van deze vleesgeworden procrastinatie. 
Studenten worden kunstmatig in leven gehouden, door de meest 
schijnheilige menselijke gevoelens die hun het gevoel geven boven de 
natuur uit te stijgen. De student is het maatschappelijke equivalent van 
de abstracte kunst, een fenomeen dat alleen ontstaan is door een 
misplaatst gevoel van superioriteit op emotio‐intellectueel niveau. Niets 
meer dan een lafhartige manier voor de zwakkere om boven de sterkere 
uit te stijgen, om hem minderwaardig te laten voelen door hem te 
verslaan op een terrein dat irrelevant is.  
 
Dit heilig huisje heb ik aardig afgebroken, laat voor de lezer duidelijk zijn 
dat deze tekst ontstaan is uit een gedachte‐experiment en waarschijnlijk 
geen werkelijke meningen bevat van een Prometheaan. 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Het Fascisme in Nederland 
Door Jasper Bosman 

 
Woensdag 12 september van dit jaar, de dag van de Tweede 
Kamerverkiezingen, hield ik op Prometheus een kleinschalig onderzoekje. Ik 
gaf Prometheusleden een vel met daarop 22 stellingen overgenomen uit 
ofwel het partijprogramma van de NSB uit 1931,1 ofwel uit het 
verkiezingsprogramma van de PVV van dit jaar. De deelnemers werd 
gevraagd om bij elk van de 22 uitspraken te bepalen of deze van de NSB 
danwel de PVV afkomstig was.2 Het resultaat: een score van 154 uit 306 (2 
mensen vergaten een vraag in te vullen), oftewel 50,3%. Van de 15 
Prometheanen die de test ingeleverd hebben scoorden er 7 onder de 50%, 7 
boven de 50%, en scoorde er 1 precies 50%. De Prometheaan met de meeste 
goede antwoorden was Bastiaan van Ganzen, met 15 goed. 
 
Uiteraard heb ik geen uitspraken gebruikt die duidelijk over een kwestie 
gaan die alleen nu speelt, of die alleen in de jaren dertig speelde. En mede 
daardoor is de uitslag van dit onderzoekje ook niet zo gek, want eigenlijk 
komen er veel thema’s in de programma’s van de partijen overeen. Beide 
partijen kijken met trots naar het Nederland van vroeger, beide partijen zijn 
ook een voorstander van klare taal, van no‐nonsense ideeën en uiten in hun 
programma’s felle kritiek op andere partijen. Voor beide is tucht een 
belangrijk punt, en beide partijen willen dat Nederland niet over zich heen 
laat lopen in de buitenlandse politiek. Maar waarin de partijen, opvallend 
genoeg, verschillen is in hun standpunt ten opzichte van minderheden. De 
NSB heeft als eerste en belangrijkste programmapunt onder het kopje 
“cultuur” de vrijheid van godsdienst. De PVV daarentegen is fel anti‐islam, 
en beweert dat er overal in Europa problemen met de islam zijn. 
  
Wat veel lezers niet zullen weten is dat de NSB in haar vroege, en ook 
meest succesvolle, periode geen openlijk anti‐semitische partij was. Anton 
Mussert, haar oprichter, had weliswaar veel overgenomen van de Duitse 
nationaal‐socialisten, maar vond het anti‐semitisme van de NSDAP totaal 
niet passen bij Nederland. Pas later kregen radicalere groepen binnen de 
NSB steeds meer de overhand en werd de beweging openlijk anti‐semitisch. 

                                                        
1 In sommige gevallen ‘vertaald’ naar meer hedendaags taalgebruik. 
2 Er waren evenveel uitspraken van de NSB als van de PVV in de test opgenomen. 
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Het radicalisme van de NSB leidde wel tot een teleurstellend aantal 
stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1937: slechts 4%, een 
halvering ten opzichte van 8% bij de Provinciale Statenverkiezingen twee 
jaar eerder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In hoeverre kunnen we de partij van Geert Wilders fascistisch noemen? 
Strikt gezien is het fascisme echt een stroming van het interbellum, toen de 
democratie nog niet zo stevig gevestigd was in West‐Europa en er veel 
onzekerheid was over het verval van zedelijkheid en het verdwijnen van 
traditionele (sociale) verhoudingen. Het verkiezingsprogramma van de PVV 
stelde dat “de democratie verkeert in haar grootste crisis sinds Thorbecke”, 
maar dat is een werkelijk absurd standpunt. In de jaren dertig was (bijna) 
niemand tevreden over de democratie: de socialisten hadden hun 
revolutionaire ideeën nog niet geheel opgegeven, de confessionelen waren 
bepaald geen voorstanders van ‘volkssoevereiniteit’ en ook de liberalen 
waren nog niet zo zeker of het volk wel verstandig genoeg was voor 
algemeen kiesrecht. Geen enkele partij was echt een groot voorstander van 
het democratisch systeem, maar men accepteerde het omwille van 
pragmatische redenen. 
 
In onze tijd staat de democratie als een (heilig?) huis en is grootschalig 
fascisme op de manier van de jaren dertig ondenkbaar. De Westerse wereld 
heeft zijn lesje geleerd wat ‘sterke leiders’ betreft. Desondanks zien we in 
de PVV toch een nieuwe partij met sterk fascistische trekken. Het draait om 
een ‘sterke’ leider met charisma die duidelijke taal spreekt, en om het 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inspelen op de frustraties van de mensen en het vinden van zondebokken. 
Het groepsgevoel, versterkt door symbolen, rituelen en bijeenkomsten, dat 
het fascisme van de jaren dertig ook kenmerkte is echter niet meer 
aanwezig. Ook de verheerlijking van geweld, een aspect dat Mussert ook 
on‐Nederlands achtte, is door de associatie met de nazi’s taboe geworden. 
Maar voor zover je in deze tijden nog fascistisch kan zijn, is de PVV dat 
overduidelijk. 
 
Of we een zo sterk veranderd ‘fascisme’ nog wel fascisme moeten noemen, 
of gewoon ultrarechts populisme, is uiteraard een punt van debat. Een vrij 
nutteloos debat, denk ik: het gaat om de onwenselijkheid van de partij en 
niet om wat voor naam je haar geeft. Ik noem de PVV liever wel fascistisch, 
al is het maar om te pogen mensen bewuster te maken van de gevaren van 
dergelijke partijen. De gevoelens van frustratie en achteruitgang, het anti‐
intellectualisme en de continue demonisering van zowel minderheden als 
politieke tegenstanders zijn gevaarlijke en zonder twijfel onwenselijke 
ontwikkelingen die niet passen bij wat wij onze ‘beschaving’ noemen. 
  
Ik vind het dus erg zorgwekkend dat de PVV zo populair is binnen 
Nederland, ja, dat zelfs voorheen ‘respectabele’ partijen als de VVD en het 
CDA met de populistische oproerkraaiers in zee gingen om maar het land te 
kunnen besturen. De NSB was in Nederland nooit zo populair als de PVV nu, 
en dat terwijl de crisis destijds schrijnender was. Dat mensen nog steeds 
massaal VVD stemmen nadat de partij zo opportunistisch samen heeft 
gewerkt met de PVV is een ontmaskering van de moderne kiezer en de 
moderne partijen, die totaal geen ideologie en principes meer tonen. In de 
jaren dertig vormde zich een front tegen de NSB waardoor de partij 
gemarginaliseerd werd en gereduceerd tot een radicaal groepje dat alleen 
door collaboratie met de Duitse bezetter in machtsposities terecht kon 
komen. De democratie is dus toch wel enigzins in crisis, zoals de PVV 
beweert, maar dat is vooral zo omdat de kiezer blijkbaar te dom is om de 
haatzaaierij van de PVV te doorzien en omdat de overige partijen er niet in 
slagen zich te verenigen tegen de rotte appel in hun midden. 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Zwarte Piet 
Door Berend Boer 

 
Elk jaar weer die verschrikkelijke discussie over Zwarte Piet. Aan de ene kant de 
mensen die zich ergeren aan Zwarte Piet, aan de andere kant de mensen die zich 
ergeren aan de mensen die zich ergeren aan Zwarte Piet. Waar ik sta in dit geval? 
Ik sta nog een stapje hoger. Ik erger me aan de mensen die zich ergeren aan de 
mensen die zich ergeren aan Zwarte Piet. Zo'n meta‐bui heb ik soms. 
 
Betekent dat niet gewoon dat ik bij die eerste groep hoor, denk je nu misschien. 
Dat is niet het geval, want ik ben er nog niet over uit wat ik nou vind van Zwarte 
Piet. Maar ik erger me kapot aan de manier waarop die tweede groep zijn gelijk 
probeert te krijgen. Elk jaar weer dezelfde onzin op de brievenpagina’s van de 
kranten. “Ik heb wel eens een zwart kindje gezien die Zwarte Piet leuk vond” zegt 
de een, alsof die ene anekdote de hele discussie van tafel kan vegen. De ander 
komt met een gefaalde poging grappig te zijn met “Ze mogen Zwarte Piet 
afschaffen als mensen er door beledigd zijn, maar dan moeten we ook het anti‐
slavernij monument wegdoen, want dat vind ik beledigend voor mijn eigen 
voorouders”. Echt. Stond gister in het Parool. En in de Volkskrant “Ze willen onze 
traditie afpakken, wie discrimineert nu wie!” 
 
Denken die lui nou echt dat de mensen die klagen over Piet zich zitten aan te 
stellen? Dat het een stel Sinterklaas‐varianten op Scrooge en de Grinch zijn die een 
kinderfeest willen verpesten door hun eigen zuurheid? Kijk nou eens goed naar 
Zwarte Piet. Wat zie je? Minstreel pakjes. Blackface. Een hele hoop zwarte 
knechten voor een blanke kerel. Natuurlijk doet dit mensen denken aan minstrel‐
shows en aan slavernij! We hebben het feest een beetje opgepoetst, zodat Piet nu 
een vrijwillige werknemer is met een goed pensioen en een auto van de zaak, en 
hij is nu de coole gozer op een skateboard en geen halve gare luiwammes zoals de 
blackface acteurs in die minstrel shows, maar je kunt niet ontkennen dat hij uit die 
traditie komt, en het is dus niet heel vreemd dat hij mensen daar aan doet 
denken. En wie zijn wij dan om te zeggen dat ze zich daar niet beledigd over 
mogen voelen? Als Sinterklaas zijn geld zou laten beheren door een vent met een 
gigantische haakneus en een keppeltje, dan kan dat nog zo'n aardige kerel zijn, hij 
blijft een Joods stereotype. Of wat als Sinterklaas een gekke Duitse buurman had 
die heel aardig en modern is, maar wel in een nazi uniform rondloopt? Dan kun je 
wel zeggen “maar hij is helemaal niet racistisch!”, maar door hem te noemen heb 
ik alsnog Godwin's Law3 overtreden. 
                                                        
3 ‘As an online discussion grows longer, the probability of a comparison involving 

Nazis or Hitler approaches 1.’ 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Dus, denken jullie nu allemaal, je vindt toch dat we Zwarte Piet moeten 
afschaffen. Nogmaals, daar durf ik geen uitspraak over te doen. Vrije 
meningsuiting is een groot goed, en de prijs die we er voor betalen is dat we soms 
beledigd worden. Bovendien kan Piet niet veel kwaad. Kinderen groeien er echt 
niet door op met het idee dat het blanke ras superieur is. Het enige dat er gebeurt 
is dat ze een blinde vlek krijgen voor de mogelijkheid dat het bestaan van Piet 
mensen beledigt. En ik ben ervan overtuigd dat al die lui waar ik me zo aan erger 
ook niet racistisch zijn. De grootste helden die we ons kunnen voorstellen zijn zij 
die streden tegen racistische onderdrukking. Martin Luther King. Nelson Mandela. 
Maar de grap is, toen we in de jaren '60 besloten het meest vooruitstrevende, 
tolerantste land te worden waren er nog nauwelijks niet‐blanken hier. Het was 
een stelletje rijke blanken die besloten hun cultuur van elke discriminerende smet 
te ontdoen, en er was niemand die zelf zo gediscrimineerd werd dat hij kon 
zeggen “Jongens, jullie hebben een stukje gemist.” En nu, na een paar generaties, 
zit het idee dat wij een verlicht volk zijn zo ingebakken dat we ervan uitgaan dat 
alles wat we doen per definitie niet racistisch kan zijn, en elke suggestie dat het 
misschien wel zo is zien we als een persoonlijke aanval. Waarom zouden mensen 
anders zo verschrikkelijk woest worden over een initiatief als de Regenboog Piet. 
 
De discussie is een moeilijke. Aan beide kanten staan mensen die in principe geen 
kwaad in de zin hebben. De een wil liever niet beledigd worden, de ander wil 
gewoon een kinderfeestje vieren. Juist daarom moeten we eerst een goede 
discussie voeren voor we een beslissing maken. Maar zoals het nu gaat staan de 
meeste mensen maar naar elkaar te schreeuwen, en dat is geen discussie. Als de 
ene kant nou inziet dat de ander enkel zijn traditie wil volgen, en dat die traditie 
inmiddels zo opgepoetst is dat het geen kwaad meer kan, en de andere kant zich 
realiseert dat zelfs een opgepoetste traditie mensen nog doet denken aan een 
pijnlijk verleden, dan kunnen we eens gaan praten. Zo moeilijk is dat toch niet, je 
proberen in te leven in de ander? En de mensen die dat niet willen, die maar 
blijven schreeuwen? Ik zou zeggen: in de zak, en mee naar Spanje. 
 
Nog een laatste gedachte komt er bij mij op: Als je alleen maar pepernoten 
accepteert van een Zwarte Piet, en niet van een Regenboog Piet, is dat dan 
racistisch? 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Kamp 2012 'Must Read List!'  
Door Karin Hendrikse 

 
Tijdens het Prometheus introductiekamp 2012 is er aan iedere kampganger 
gevraagd welk boek onmisbaar is in een ‘must read’ lijst. Uiteraard was te 
verwachten dat er heel wat boeken genoemd zouden worden en daarom 
heeft de redactie een aantal boeken van extra informatie voorzien om de 
keuze wat makkelijker te maken.  
 

Welterusten... Kleine Beer (M. Waddel & B. Firth) 
Het is typisch dat juist Jeroen het boek 
weltrusten kleine beer kiest als zijn ‘must read’ 
boek. Je zou namelijk denken dat het 
herhaaldelijk lezen van dit boek hem had kunnen 
helpen bij zijn slaapexperiment het afgelopen 
jaar. Misschien de volgende keer beter… 

 
The Lovely Bones (Alice Sebold) 
1984 (George Orwell) 
The Long March (Sun Shuyun) 
 

A Song of Ice and Fire (George R. R. Martin) 
Dit boek is een enorme teleurstelling voor de 
mensen die een liedje over ijs en vuur verwachten. 
Het gaat namelijk helemaal niet over ijs en vuur 
maar over mensen. Het is ook geen liedje. Eigenlijk is 
het onbegrijpelijk dat het in deze lijst staat, 
aangezien het van zichzelf een leugen is. En omdat 
wij allemaal weten dat leugens een weergave zijn 
van iets dat niet waar is, en ‘de waarheid’ niet 
bestaat, kunnen wij concluderen dat dit boek ook 
niet bestaat. Zo.*4 

 
Commedia Divina / De Goddelijke Komedie (Dante Alighieri) 
Van den Vos Reynaerde (Willem die Madocke maecte) 
The Inheritance Cycle (Christopher Paolini) 
The Hobbit (J.R.R. Tolkien) 
 
                                                        
4 Karin leidt aan een overdosis postmoderne filosofie 
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The Curious Incident of the Dog in the Nighttime (Mark Haddon) 
Een prachtig boek voor ieder die sinds zijn of haar jeugd de neiging 
heeft gehad om dat kleine blaffende mormel van de buren af te maken. 
Ingrediënten: een tuinhark, een neus voor problemen en een snufje 
sociale angst.   
 

Boeken door auteur David Sedaris 
The Color of Magic (Terry Pratchett) 
Eisenvogel / Sneeuwland (Yangzom Brauen) 
The Chronicles of Narnia (Clive Staples Lewis) 
Life of Pi (Yann Martel) 
Life at the Bottom (Theodore Dalrymple) 
Kokoro (Natsume Sōseki) 
Harry Potter (J.K. Rowling) 
The Wind in the Willows (Kenneth Grahame) 
Good Omens (Terry Pratchett) 
Edda (Snorri Sturluson) 
De Uitvreter, Titaantjes, Dichtertje (Nescio) 
De komst van Joachim Stiller (Hubert Lampo) 
De Omweg (Gerbrand Bakker) 
His Dark Materials (Philip Pullman) 
Tintenherz / Inkheart (Cornelia Funke) 
The Grapes of Wrath (John Steinbeck) 

 
Snelle Jelle (Ad van Gils) 
Voetbal is een spel waarbij 10 mannen of 
vrouwen een bal in een netje proberen te 
schieten terwijl er 1 zijn eigen netje probeert te 
verdedigen. Voetbal haalt het ergste bij mensen 
naar boven, steden worden verwoest en liederen 
worden midden in de nacht op straat gezongen. 
Gelukkig is Snelle Jelle een pientere en 
avontuurlijke jongen die zich wel weet te 
gedragen.  

 
Les trois mousquetaires (Alexandre Dumas) 
Die Leiden des jungen Werthers (Johann Wolfgang von Goethe) 
De Aanslag (Harry Mulisch) 
Nooit meer slapen (Willem Frederik Hermans) 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Wereldlijke codificatiegeschiedenis 
Voor de fanatiekelingen onder ons stelt Arjan Bom de wereldlijke 
codificatiegeschiedenis voor. Een prachtige verzameling van oude 
stoffige teksten. Maar pas op! Af te raden voor mensen met astma, 
chronische vermoeidheid, of mensen met een sociaal leven en een 
langstudeerboete. 

 
The Great Gatsby (F. Scott Fitzgerald) 
Memoirs of a Geisha (Arthur Golden) 
Cultural Amnesia (Clive James) 
The Canterbury Tales (Geoffrey Chaucer) 
Ranger’s Apprentice (John Flanagan) 
Animal Farm (George Orwell) 

 
Analytical No‐Limit Hold ’em ‐ Crushing Mid‐Stakes Short‐Handed 
Games (Thomas Bakker) 
Vanuit meerdere anonieme bronnen wordt 
het boek “Analytical No‐Limit Hold ‘em” 
door onze eigen Thomas Bakker 
voorgesteld als hét boek om te lezen. Het 
is wonderbaarlijk hoe een mengeling van 
sarcasme en hogere wiskunde de lezer kan 
verblinden en overhalen om een fortuin 
aan geld weg te gooien door het spelen 
van dit geweldige spel!  

 
Alice in Wonderland (Louis Caroll) 
The Whisperers (Orlando Figes) 
Ада / Ada or Ardor: A Family Chronicle (Vladimir Nabokov) 
The Kingkiller Chronicle (Patrick Rothfuss) 

 
The Color Purple (Alice Walker) 
A Clockwork Orange (Anthony Burgess) 
Life and Times of Michael K (John Maxwell Coetzee) 
Cien años de soledad / 100 jaar eenzaamheid (Gabriel Garcia Marquez) 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Pyros Exclusive:  
De Bannelingen in Leuven 

Door Jasper Bosman 
 
Het verval van Prometheus is tegenwoordig een geliefd 
gespreksonderwerp, in ieder geval onder de ouderejaars leden.  Maar als 
we Giel Visser en Duco Vollebregt mogen geloven is het verval nog veel 
ernstiger dan zelfs de meest cynische ouderejaars hadden kunnen 
vermoeden. Gelukkig hebben deze twee heren tijdens hun zelfopgelegde 
ballingschap in het verre Leuven een beweging opgezet om het tij te 
doen keren. Uw Pyros Exclusive verslaggever wist voor u de exclusieve 
details te ontfutselen. 
 
We beginnen het verslag met Giel Visser. Deze 
jongeman, een ontgoochelde student Klassieke Talen, 
kreeg zoveel afschrikwekkende verhalen te horen in 
zijn functie als senator5 dat hij besloot om het land 
maar te verlaten. Deze afschrikwekkende verhalen 
houdt de senaat overigens angstvallig voor de rest van 
Prometheus verborgen, al lekt er onvermijdelijk af en 
toe iets uit naar Pyros Light of Pyros Exclusive. Hoe 
dan ook, hoewel Giel besloot afstand te nemen van 
Prometheus houdt hij nog veel contact met het 
‘thuisfront’ en is hij nog zeer goed op de hoogte van 
de laatste ontwikkelingen in Leiden.  
Als de staat van de vereniging op een gegeven moment sterk verbetert 
zal Giel misschien zelfs vaker dan één keer per maand langskomen, maar 
voorlopig is dat zeker niet aan de orde. 
 
Dan Duco Vollebregt. Deze statige mediëvist is pas later naar het 
Leuvense getrokken, maar heeft zijn voorganger inmiddels al overtroffen 
in radicaliteit. Met zijn revolutionaire speeches vanaf hoge balkons 
brengt Duco massa’s Leuvense studenten in vervoering, en als hij niet 
                                                        
5 Lid van de Raad van Advies, een groep oud‐bestuursleden die af en toe wat te klagen 

hebben. 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aan het speechen is doet hij belangrijk onderzoek naar de ware wortels 
van Prometheus. 
 In antieke geschriften die veilig opgesloten liggen 
in een kelder onder een Leuvense bibliotheek 
heeft Duco gevonden dat A.S.V. Prometheus 
slechts de nieuwste vorm is van een beweging die 
al vele eeuwen bestaat (hoe lang is nog onderwerp 
van discussie). Het vreemde notenschrift van de 
voorvaders van Prometheus is lastig te ontcijferen, 
maar Duco heeft al enkele Prometheusliederen, 
een Prometheusgebed en stukken over de 
Prometheaanse tempelcultuur weten te vertalen.  
 
Helaas, zo vertelt Giel mij, heeft de oude pedagogische boodschap van 
Prometheusbewegingen door de eeuwen heen, gericht op het scheppen 
van een betere mens, steeds meer plaats moeten maken voor 
pluralistisch gedachtegoed. Deze verloedering is onder andere te merken 
aan de thema’s van themamaanden, met thema’s zoals ‘chaos’, ‘de 
zeven zonden’, ‘heersen’, en ‘strijd’. En ja, ook de opkomst van het 
alcoholicagilde is volgens Duco een teken aan de wand. “Het is een 
deplorabele toestand. Prometheanen vluchten in de drank.” Giel noemt 
het gilde “een symptoom van onderliggende problemen.” 
 
Wat zijn dan de plannen van de heren om het tij te keren? Ze willen 
uiteraard niet onthullen met hoeveel en wie hun aanhangers zijn, maar 
we moeten uitgaan van een flinke aanhang onder Prometheanen in 
Leiden, en ook nog een vrij grote groep Leuvenaren die de terugkeer van 
Giel en Duco zou moeten begeleiden. Na hun bezinning in ballingschap is 
het namelijk de bedoeling dat de twee zullen terugkeren als profeten om 
de ‘tempel van Prometheus’ opnieuw op te bouwen. De tempelcultus 
moet vooral begrepen worden als een aspect van Duco’s ‘harde lijn’ 
binnen de beweging, die de devotie voor oervader Prometheus weer 
terug wil brengen. Giel is meer gericht op de staat van de vereniging in 
Leiden en hoe daarin een revolutie het beste bewerkstelligd kan worden. 
Tezamen zijn ze bezig een bestuur voor 2013‐2014 of uiterlijk 2014‐2015 
klaar te stomen om na de revolutie de vereniging in goede banen te 
leiden. 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Hoewel de terugkeer van de ‘profeten’ Duco en Giel als een revolutie 
voor Prometheus zal zijn, zal de overgang naar het nieuwe ‐ of beter 
gezegd het oude ‐ Prometheus waarschijnlijk soepel verlopen. De invloed 
van de Leuvense profeten is binnen bestuur Avalon al subtiel merkbaar, 
en het ligt in de verwachting dat dit bestuur, misschien zonder zich ervan 
bewust te zijn, al kleine voorbereidende stapjes zal maken in afwachting 
van de terugkeer van Duco en Giel. Ook na hun terugkeer zullen de 
profeten niet hun volle waarheid in één keer openbaren, maar zullen zij, 
in de woorden van Duco, “een pedagogiek van de geleidelijkheid 
toepassen.” 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
De verblijfplaats van Duco in Leuven, inmiddels al omgedoopt tot ‘De Abdij 

van Vollebregt’ 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Idola Templi. Jargon en de 
geesteswetenschappen in de 21ste eeuw. 

Jeroen Bouterse 
 
Een  van  de  grootste  ergernissen  van  jonge  geesteswetenschappers  is 
het  academisch  jargon waaraan  zij  zich moeten  committeren,  dat geen 
enkel doel lijkt te dienen. In het huidige artikel onderzoeken wij hoe het 
tekstueel  gemedieerde  logocentrisme  van  de  poststructuralistische 
westerse  academie  functioneert,  niet  alleen  om  hegemonische 
semiotische  structuren  te  versterken  en  bevestigen,  maar  ook  om  de 
academicus  qua  academicus  een  locus  van  narratieve  identiteit  te 
verschaffen. Betoogd zal worden dat deze  locus altijd poreuze grenzen 
heeft, en veeleer dynamisch is dan statisch. 
 
Jargon  moet  worden  gezien  niet  als  een  geïsoleerd  instrument  van 
hegemonie, maar veeleer  in een complex en pluriform web van relaties 
tot andere facetten van het academische ethos – of: contra‐ethos, want 
zoals het zelf zich definieert in relatie tot de ander, laat de cultuur van de 
academie  zich  het  best  identificeren  in  contradistinctie  tot  een 
intersubjectieve  perceptie  van  de  post‐industriële  maatschappelijke 
context, waarin juist bondigheid en helderheid dominante waarden zijn. 
(Zo  bezien  is  obscurantisme,  eenvoudig  gezegd,  een  conservatieve  of 
reactionaire  reflex,  die  functionalistisch  kan  worden  geduid  als  het 
scheppen  van  een  sfeer  die  vrij  is  van  de  rationalistische  en 
universalistische  discoursen  van  onze  eeuw,  mogelijk  door  de  liberale 
ideologische  kaders  die  de  globale  uniformerende  krachten  tegelijk 
voortstuwen en beperken, en doordat toch niemand er iets van snapt.) 
 
Tot  die  andere  facetten  behoort  de  geïnstitutionaliseerde  druk  tot  het 
noemen  van  zo  veel  mogelijk  namen  (m.b.t.  citatienetwerken,  zie  De 
Solla  Price  (1965),  Giles  etc.  (1998)),  zonder  dat  dit  de  functie  van 
efficiënte  staving  van  beweringen  dient  –  de  auteurs  dienen  om 
autoriteit  aan  het  gezegde  te  verlenen  zonder  dat wordt  verantwoord 
hoe de eigen beweringen zich verhouden tot de aangeroepen canonieke 
teksten  (Kuhn(1962)).  Een  ontwikkeling  die  de  vertrouwde  noties  van 
intertekstualiteit  intrinsiek  problematiseert  door  er  de  conceptuele 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grenzen  van  op  te  zoeken,  en  die  te  verleggen  en  te  overschrijden  – 
grenzen  die,  zoals  alle  grenzen,  altijd  wezenlijk  dynamisch  en  poreus 
zijn.6 
 
Bovenop die universeel wetenschapsimmanente plicht ‘het vakgebied te 
kennen’,  komt  binnen  het  domein  van  de  geesteswetenschappelijke 
geleerdheid dan de zelden expliciet uitgesproken eis nodeloos erudiet te 
zijn,  en  een  op  onduidelijke  wijze  zelfverheffende  vorm  van  gezag  te 
ontlenen  aan  grote  denkers.  Nietzsche  ziet  in  zijn  vom  Nutzen  und 
Nachteil der Historie für das Leben reeds  in dat eruditie een vijand  is van 
het  leven,7  en  zelfs  de  renaissancistische  humanisten  beklagen  zich 
regelmatig over het drukkende gewicht van de klassieke wijsheid.8 
 
Ten dele zal het deze oedipale relatie tot de intellectuele maiores zijn die 
achter  de  zo  vele  boekverbrandingen  in  de  geschiedenis  van  het 
westerse  cultuurgebied  ligt,  zo  bloemrijk  beschreven  in  die  tijdloze 
klassieker  van  Holbrook  Jackson;9  en  achter  de  Baconiaanse 
waarschuwing  zich  niet  over  te  geven  aan  de  idola  theatri  –  beide 
expressies van die Januskoppige Faustiaanse traditie in de Occident, wier 
gerichtheid op het seculiere, op het aardse ten koste van de letter van de 
tekst, op een zo paradoxale vorm om zich heen zou grijpen; het westers 
iconoclastisch  antitekstualisme  vond  zijn  ambivalente  ideologische  en 

                                                        
6  Dit  is  tevens  de  enige  onderbouwing  die  u  in  dit  stuk  zult  aantreffen  voor  die  eerdere 
bewering over  het  dynamische  en poreuze karakter van  grenzen, maar het  is dan  ook een 
sluitend  impliciet  syllogisme.  Voor  syllogismen  zie  Aristoteles,  Analytica  Priora,  24b18–20. 
(Kijk,  ik  lees  Aristoteles!  Nou  ja,  in  elk  geval  verwijs  ik  naar  hem,  dus  ik  weet waar  dingen 
staan. Dat is een Vaardigheid.) 
7 Ironisch genoeg, gezien Nietzsches eigen immense geleerdheid als filoloog. Hij was ook een 

groot bewonderaar van Wagner. En er was  iets met een paard. Naarmate deze uitingen 
van kennis over Nietzsche vorderen, worden ze meer een doel op zich en  is het minder 
erg dat ze niets meer te maken hebben met de  loop van het betoog. U vindt bovendien 
alles interessant, als u tenminste net zo’n bewonderenswaardige intellectueel wilt zijn als 
ik, dus u doet er goed aan niet te klagen over irrelevantie. Nietzsche  leefde van 1844 tot 
1900. Derrida niet, behalve in een wel heel intertekstuele zin. 

8 U leest deze voetnoten toch niet werkelijk omdat u hoopt er verwijzingen in te vinden?  
9  U  heeft  nog  nooit  van  deze  naam  gehoord, maar  als  u  hem opzoekt  op Wikipedia  zult  u 

merken dat hij vroeger algemeen als Belangrijk erkend werd. Het feit dat ik deze naam wel 
ken  en  u  niet,  betekent  dat  ik meer  weet  en  dus  slimmer  ben.  Ik  gebruik  hier  ook  het 
woord  ‘tijdloos’  –  een  woord  dat  ik  in  ieder  ander  verband  zou  verwerpen  –  om  te 
benadrukken dat het uw schuld is dat u dit boekje niet kent. 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praktische  implicaties  in  zowel  het  anti‐autoritaire  humanisme  van 
Spinoza als het anti‐intellectualisme van Goebbels.10 
   
Maar  de  postmoderne  mens  is  doordrongen  geraakt  van  de 
onontkoombare  alomtegenwoordigheid  van  taal,  en  ziet  juist  daar  de 
democratiserende,  liberaliserende en emancipatoire kracht van  in;11 het 
is deze bevrijdende werking van taal die (zij het veeleer in een narratieve 
dan  in  een  structuralistische  duiding  van  het  hierna  volgende)12  de 
context  vormt  van  de  renaissance  van  het  logocentrisme  in  de 
postmoderne academie.13  
   
Zo zijn wij  teruggekomen bij ons uitgangspunt.14 Wij hebben  in de  loop 
van het voorgaande zowel een diagnose gesteld van de ergernissen van 
de  jonge  geesteswetenschapper,  als  het  vertoog  waarbinnen  die 
geplaatst  moeten  worden.  De  voorgaande  overpeinzingen  hebben 
natuurlijk  niet  meer  dan  een  schets  kunnen  geven  van  het  thema  in 
kwestie. De benadering die hierin  is  betoogd,  is  potentieel  in  staat  een 
vernieuwend  licht  te  werpen  op  allerlei  dingen.  Maar  daarvoor  is  nog 
meer onderzoek vereist. 
 
Leiden, 26 november 2012 
Correspondentieadres: j.bouterse@mijnvorigeuniversiteit.edu 
 

                                                        
10  Sorry  voor  de Nazi’s, maar  het  Eurocentrisme  in  deze  alinea  had  natuurlijk  absolúút  niet 

gekund  als  ik  geen  Nazi’s  had  genoemd.  Als  je  geen  Hitler  zegt,  is  het  trouwens  geen 
Godwin  maar  heeft  het  juist  wel  iets.  Liever  noem  ik  natuurlijk  Eichmann,  want  dat 
suggereert dat ik Hannah Arendt gelezen heb en iets van Heidegger snap; maar Eichmann 
heeft geen boeken verbrand. (Spinoza was trouwens willekeurig. Wist u dat Goethe erg 
van Spinoza hield?) 

11 D.w.z. iedereen kan alles roepen. 
12 I.e. ik roep maar wat. 
13 We roepen allemaal maar wat. 
14 Dit is ook een voetnoot. 
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Waar zijn die studenten nou 
eigenlijk goed voor? 

Door Karin Hendrikse en Yorim Christiaanse 
 
Het huidige debat aangaande studenten beslaat hoofdzakelijk twee 
belangrijke stellingen. We hebben de discussie over deze twee punten zo 
veel mogelijk geprobeerd te condenseren, wat tot de volgende opsomming 
van feiten heeft geleid. 
 
Studenten aan het wetenschappelijk onderwijs zijn lui en voegen 
uiteindelijk niets toe aan de economie.  
 
K: Dat is ook zo; mensen zijn blijkbaar niet in staat om binnen vier á vijf jaar 
een studie af te maken. Die gasten met een te hoge dunk van zichzelf 
hebben er gewoon de kop niet voor om een studie af te maken. Zet een 
mbo'er op een tienjarige studie psychologie en die haalt het ook wel. 
Daarnaast zal een mbo'er in diezelfde tijd betere praktijkresultaten halen, 
omdat zij een veel praktischere instelling hebben. 
 
Y: Het hele fenomeen lullo komt natuurlijk niet voor niets uit de 
studentenhoek. In veel gevallen zijn studenten rijkeluiskinderen die een 
‘voor de lol’‐studie doen om daarmee voornamelijk contacten met andere 
studenten te kunnen maken. Vervolgens spelen ze elkaar de baantjes door. 
Aangezien de hogere, rijke klasse weinig hoeft te doen voor z’n geld, zullen 
de studenten, op de ene socialistische dwaas na, ook niet hard werken voor 
hun baan of voor hun geld. Immers, het geheel draait voornamelijk om het 
maken van contacten en het leggen van vriendschapsbanden. Als je je 
eenmaal hebt verankerd in het hogere managementgedeelte van een 
concern, dan wordt alles voor je gedaan en hoef je maar weinig uit te 
voeren om ook je kameraad van de soos te helpen aan een even goede 
functie als jij. Dit gedachtegoed krijgen de studenten vanaf dag één door 
hun ouders met de paplepel ingegoten en zullen daarom ook niet veel 
anders doen dan dit patroon volgen en voornamelijk achterover leunen. 
 
K: Of de gasten die jarenlang onderzoek uitvoeren zonder enig resultaat. 
Het heeft geen nut en er komt geen geld in het laatje. Heel fijn dat je nu 
weet hoe je de weg kan vragen in een of andere bijna uitgestorven taal, 
alleen jammer dat er geen vraag naar dat soort kennis is. Laat studenten 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gericht onderzoek doen waarbij er ook werkelijk vooruitgang wordt 
geboekt voor de samenleving. De commercialisering van het onderwijs is 
hét antwoord hierop. 
 
Y: Om deze baantjesmolen te stoppen is het inderdaad handig om, alsof het 
een planeconomie is, het aantal studies op hun benodigdheden te 
selecteren en slechts een beperkt aantal studenten toe te laten. De 
hoeveelheid studenten is heden ten dage dusdanig groot dat we 
woningnood hebben, waar de studenten die waarschijnlijk wel een nuttige 
studie uitvoeren, de dupe van zijn. Het nut van studenten klassieke talen, 
geschiedenis en filosofie15 is al sinds jaar en dag ver te zoeken. Ook het gros 
van de sociologen, psychologen, wiskundigen, biologen (vlinders vangen 
met een netje, tsjongejonge) en archeologen heeft geen nuttige functie 
binnen de maatschappij. Het is dan ook geen rare vraag om te kijken of we 
de maatschappij niet van hen kunnen zuiveren... 
 
K: Precies, en laten we niet vergeten: áls een student eindelijk een studie 
afrondt, kan hij of zij nog helemaal niets. Het is sowieso onmogelijk om iets 
bij te dragen aan de economie met een studie waar geen banen voor te 
vinden zijn. Niet te vergeten dat een groot gedeelte van de studenten 
totaal geen werkervaring heeft. De gemiddelde student wordt voornamelijk 
opgeleid om met z'n hoofd in de wolken te zitten en vreemde theorieën na 
te jagen. Bedrijven zijn op zoek naar starters met werk‐ of stage‐ervaring. 
Dit mist op het wetenschappelijk onderwijs omdat men zich te goed lijkt te 
voelen om even de handen uit de mouwen te steken. Niet je hand 
ophouden, maar handen uit de mouwen! 
 
Het HBO is ondergeschikt aan het WO. 
 
K: Het Hbo wordt veel te vaak gelijkgesteld aan het wo. Dit geeft het idee 
dat hbo'ers in staat zijn om dezelfde prestaties als wo'ers te behalen. Het 
zijn niet voor niets twee verschillende vormen van onderwijs. Hbo'ers 
worden opgeleid om te gaan werken en wo'ers worden opgeleid om te 
denken. Deze laatste groep is overduidelijk belangrijker voor de 
maatschappij aangezien kennis een belangrijk exportproduct van 
Nederland is. 
 
Y: De stelling staat als een paal boven water, maar is duidelijk nog niet 

                                                        
15 Yorim bedoelt hier waarschijnlijk literatuurwetenschap en kunstgeschiedenis [red.] 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genoeg doorgedrongen tot de maatschappelijk organisatoren. Deze heren 
van de politiek, uiteraard PvdA‐lui, denken nog steeds dat er een soort 
mengcultuur mogelijk is tussen de wetenschappelijk denkers en de 
toekomstig werkenden. De mensen die arbeid uitvoeren zijn altijd 
ondergeschikt geweest aan de mensen die het werk opdragen, maar sinds 
het begin van de twintigste eeuw is dit aloude concept duidelijk gaan slijten. 
Als gevolg zijn veel mensen gaan denken dat ze vanuit het hbo kunnen 
doorgaan naar de Universiteit, en zitten we nu opgescheept met deze 
pseudo‐wetenschappertjes, die de kwaliteit van de Universiteit danig 
onderuit halen. Dus, hbo is niet alleen ondergeschikt aan het wo, maar dit 
moet in de maatschappij veel duidelijker naar voren komen. 
 
K: Hbo'ers kunnen niet eens zelf kennis creëren. Het begint erop te lijken 
dat studenten van het hoger beroepsonderwijs gebruik maken van 
theorieën die op het wetenschappelijk niveau worden opgesteld. Dit 
bewijst dat het voor hen alleen mogelijk is om op praktische wijze aan het 
werk te gaan en dat het echte denkwerk overgelaten moet worden aan het 
wetenschappelijk onderwijs. Laten we ook niet vergeten dat een groot 
gedeelte van de hbo'ers kan meeliften tijdens de studie door het de enorme 
hoeveelheid groepswerk en hierdoor zelf niets uitvoert.  
 
Y: Het is op zich al een zwaktebod dat hbo'ers alleen maar een project 
kunnen afronden als ze in teams werken. Net als de arbeiders moet het 
hbo‐volk in ploegendiensten werken. In dit geval is ploegendienst nog een 
vrij vriendelijke woordkeus. De manier waarop ze, in op elkaar lijkende 
groepen, naar de “hogeschool” lopen, doet eerder denken aan een kudde 
vee. Waar een wo'er qua kennis in zijn eentje overeind kan blijven staan, 
hebben de hbo'ers elkaar nodig om goed te kunnen denken. Ook dit is een 
duidelijk teken dat het hbo ondergeschikt is aan het wo. 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Pyros Light 
Door Vivian Vermelis 

 
(dacht je echt dat we de Pyros Light onleesbaar hadden gemaakt? Haha, trolled. ‐red.) 
 
Nu we alweer een paar maanden verder zijn in het dit Prometheusjaar 
draait de Pyros Light‐roddelfabriek weer op volle toeren.  
 
Een zekere mannelijke eerstejaars is zeer actief binnen 
het Prometheaanse datingcircuit. Deze jongeman heeft al op 
verschillende Prometheaanse schonen zijn zinnen gezet, maar de eerste 
twee keer bakte hij er niet veel van. Wellicht was een bestuurslid dan ook 
iets te hoog gegrepen. De derde keer lijkt tot dusver in ieder geval 
succesvoller te verlopen. De dame in kwestie (een classica) zegt het in 
ieder geval naar haar zin te hebben gehad en gooit haar donkerblonde 
lokken nog wild in het rond wanneer zij in zijn buurt verkeert.  
 
Dit vrouwelijke bestuurslid is niet het enige bestuurlid waar de Pyros 
Light de afgelopen paar maanden een groeiende interesse in heeft 
ontwikkeld. Ook Jelmar heeft zich in de kijker van de Pyros Light 
gespeeld. Dat hij door zijn vrouwelijke medebestuursleden Floortje 
wordt genoemd (naar zijn tweede naam: Floris) vindt de Pyros 
Light amusant, maar de Facebook‐posts die hij zo nu en dan op zijn 
digitale muur plaatst verraden een stormachtige ziel en interesseren de 
Pyros Light des te meer! Een kleine greep uit de posts van deze 
meesterromanticus: "just a shot in the dark that you just might...", "I 
keep tryin to keep it cool as ice, but i'm melting" en "I just can't take my 
eyes off you" en dan hebben we het nog niet over de gedichten waar wij 
regelmatig op worden getrakteerd. Naast al deze interessante 
feiten heeft de Pyros Light Jelmar een tijdje geleden zelfs met eigen 
ogen gespot (zowaar pal voor de voordeur waarachter de Pyros Light 
woont) terwijl hij zich in het bijzijn van een schone dame bevond. Voor 
de oortjes beginnen te flapperen: het was geen Prometheaanse maar 
wel iemand die men op een Prometheusavond zou kunnen tegenkomen. 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Behalve deze liefdeskoorts heerst er bij sommige andere Prometheanen 
een heel andere soort koorts: de dinokoorts. Allereerst kwam het 
onderwerp van dino's tijdens de ALV al aan bod, maar nadat het bestuur 
de belofte aan de leden inwilligde en een dino‐uitje organiseerde, is er nu 
ook al een dinoborrel geweest en zijn twee Prometheanen (Giel en 
Jeroen) op eigen initiatief gaan wandelen met dinosauriërs. Zij hebben 
het alleen niet echt getroffen: juist op de dag dat zij naar de dino's 
wilden gaan kijken wist de NS een nieuw record van de langste 
vertraging ooit te vestigen, waardoor ze halverwege het Jura 
aankwamen in plaats van gedurende het Trias. Een verschil van een 
slordige 75.000.000 jaar. Jeroen heeft inmiddels een fikse schadeclaim 
ingediend bij de NS.   
 
Mochten er statistieken met betrekking tot recent afgestudeerde 
Prometheanen worden bijgehouden, dan zou de farmaceutische 
groothandel Mosadex eruit rollen als topwerkgever van de 
laatste lichting. Verschillende leden hebben bij dit bedrijf reeds een 
mogelijkheid tot werken gevonden en als het aan Fons ligt worden de 
kansen van andere Prometheanen om hier via via binnen te komen alleen 
maar groter. Fons vond het namelijk een goed idee om "toevallig" op de 
dag van zijn evaluatiegesprek wat vlaaien mee te nemen terwijl het niet 
eens zijn verjaardag was. Hij deed dit zogezegd onder het mom van het 
aflossen van een schuld. De Pyros Light vindt dit toch wel érg verdacht. 
Stephanie heeft trouwens al aan Kevin laten weten dat zij het niet zo'n 
goed idee vindt als hij ook bij Mosadex gaat werken. Het lijkt er dus op 
dat Berend, Fons en Sander nog een tijdje op versterking van het 
Prometheusteam zullen moeten wachten. Wellicht kunnen zij in de 
tussentijd een Mosadexgilde oprichten? 
 
Weet jij nog iets leuks/spannends/grappigs/schrikbarends en wil je 
daarvan de Pyros Light op de hoogte stellen? Mail dan naar 
pyroslight@asvprometheus.nl! 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Het zevende woordenboekspel 
Door Yorim Christiaanse 

 
Het woordenboekspel van het nieuwe jaar is geschied! Deze rijke 
veelzijdigheid aan creatieve antwoorden is mede te danken aan de gezellige 
eerstejaars, die op de avond van uitdelen noest aan het invullen waren 
geslagen. Voor de trouwe lezers van dit stukje heb ik nog wat tegoed: bij de 
vorige Pyros ontbrak de juiste betekenis van het woord sjar, omdat ik bij het 
schrijven toendertijd m'n woordenboekje niet bij me had. De correcte 
betekenis van sjar is “een geducht standje”. Gezien het thema van de 
vorige Pyros, vond ik het wel een grappige keus! Maar goed, de 
inzendingen: 
 
Dirigator (Dirigent met weinig ervaring) 
– Een manager of controlefreak. 
– Een dirigent die het autocratische bestuursmodel hanteert ten aanzien 
van zijn orkest. 
– Samenvoeging van dirigent + irrigator → een kletsnatte dirigent. 
– “The Dirigator”, geliefde film van het slechte filmgilde over een dirigent 
van reuzenformaat die heel LA met zijn stok aan gort slaat. 
– Goochelaar. 
– Vernederlandsing van het Sanskriet woord dirigatr. 
– Dinosaurus, voorloper van de alligator. 
– De hoofddirigent in het moerasorkest van de Europese Aligators en 
Krokodillen. 
– Mech die dirigeert; uit de game “Ultima Orchestra”. 
– Plasbuis. 
– Voor en door musici gebruikt alternatief voor “See you later, alligator!” 
 
Sasbuis (ontstekingsbuis aan een projectiel) 
– Een radio. 
– Frans voor “faal”. 
– Medisch: semi‐plasbuis. 
– Een plastic buis waar meisjes hun roddels aan elkaar doorheen vertellen. 
– Geheime buis waardoor elitestrijders in recordtijd van hun woning naar 
HQ kunnen reizen. 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– Cylindervormige buis dan wel schacht, waar men een hoop plezier aan kan 
beleven (mits vochthuishouding voldoende wordt betracht) ( → 
mijnwerkersterm). 
– De “buis” die elke man “in zijn sas” laat zijn. 
– Plasser! Piemel! Peeeeeenis! 
– Een buis voor flessenpost waar enkel lastige berichtjes door verstuurd 
worden. 
– De buis waarlangs het water uit een sluis gepompt wordt. 
– Dwangbuis voor sassy vrouwen. 
 
Habberdegrieks (Met de Franse slag) 
– Blut, weinig geld hebben, iets op een gierige manier doen. 
– Synoniem voor luiheid, inefficiëntie en gebrekkig Engels. 
– Wanneer beschreven handeling getuigt van onzorgvuldig economisch 
beleid (v.b. Hij besteedde zijn geld op z'n habberdegrieks) 
– Een vorm van lopen die bestaat uit een mengeling van een 
struikelbeweging en de Griekse Sirtakí. 
– Een relatie tussen een Erasthiër en een Etomenos, zoals we deze vinden in 
het klassieke Athene, in het bijzonder zoals in Plato's Symposium. 
– Jappedappedapbedanktvoordetap! 
– Gemaakt door Turken die doen of ze Grieks zijn. 
– Afhaalmaaltijd voor een habbekrats. 
– Het Grieks gesproken door de huidige Grieken. 
– 1) Een taal die niet bestaat: rabarbex, gibberish, etc. 2) Iets in een taal die 
je niet verstaat (Dat is Chinees voor mij → Dat is habberdegrieks voor mij). 
– Dat wat je uitroept op een hoogtepunt. 
 
Mogigrafie (schrijfkramp) 
– Woord [dyslectia abruptus] afgeleid van mono‐giraffe‐ie: een giraffe met 1 
bult. 
– Fantasieverhalen vertellen – workshop. 
– Een of andere Japanse schrijfstijl. 
– Een van de vele woorden die proberen, maar jammerlijk falen, om de 
grootsheid van de Hertog van Wellington onder woorden te brengen. 
– Gigamonografie. 
– Een Dyslectische giraffe. 
– De belangrijkste tak van de moderne biologie, de leer der 
gedragsbeschrijving van moedergiraffen. 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– De levensschets van beroemde beren, genoemd naar de sterren monli, 
Balou en Yogi bear. 
– De smeekbede van een groep individuen: “Mogen wij dat?”. 
 
Feniksdichter (zeldzaam begaafd dichter) 
– Dichter die veel over het thema heksen dicht. 
– Een dichter die dicht over de cyclische wedergeboorte van het leven. 
– Een dichter die met vurige passie over het mannelijke geslachtsorgaan 
[herrijst] schrijft. 
– Dichter met  weinig zelfvertrouwen die zijn gedichten steeds verbrandt. 
De uitgever haalt de gedichten de volgende dag uit de openhaard en stelt 
een bundel samen met de overgebleven leesbare woorden. 
– Iemand die comeback na comeback maakt. 
– Een metselaar die zich erin specialiseert in het dichtmetselen van 
Feniksen. 
– Vrouwelijke dichter. De Feniks staat voor de vurige passie die eens in de 
maand de vrouw betovert. 
– De dichter des vaderlands op Mars. 
– Corruptie van een lofdichter op dhr. Felix Huygen; oorspronkelijk 
Feliksdichter. 
 
Cyclopenbeton (Stampbeton waarin grote brokken natuursteen zijn 
verwerkt) 
– Kauwgom voor gevorderden. 
– Gestold zand van Klaas Vaak, dat men op de vroege morgen uit het oog 
van een cycloop kan delven. 
– Muziekstijl die nauwelijks verwant is aan Heavy Metal. 
– Een alternatieve spelling van Cyclopen‐beton, d.w.z. de obscure traditie 
die men in sommige seholia vindt waarin de makkers van Odysseus met 
elkaar wedden (bet is on!) om wie als volgende opgegeten gaat worden. 
– Statenpaard. 
– Het ijzersterke beton dat de Romeinen gebruikten voor hun grootste 
bouwen. 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Nederlandse natuur bestaat niet 
Door Jasper Bosman 

 
Verspreid over Nederland bevinden zich kleine stukjes ‘natuur’, die zijn 
dan vaak officieel tot iets als ‘beschermd gebied’ of ‘nationaal park’ 
gebombardeerd. Deze minieme stukjes Nederland worden op zon‐ en 
feestdagen overspoeld met bejaarden en burgerlijke gezinnetjes die zich 
op de fiets in laag tempo door het gebied begeven. Sommige 
‘enthousiastelingen’ hebben hun wandelschoenen aangetrokken en hun 
boterhammetjes in een rugzak gedaan. Dezelfde rugzak waarin zich ook 
ettelijke pakjes sap, appels, een EHBO‐kist en andere zaken bevinden die 
men nodig zou hebben als men per ongeluk drie dagen verdwaald in het 
natuurgebied moest zien door te brengen. Al deze spullen mag vader 
natuurlijk op zijn rug meetorsen, terwijl de kinderen vrolijk denneappels 
verzamelen of paddestoelen kapottrappen. 
 
In werkelijkheid kan men hier natuurlijk niet van natuur of avontuur 
spreken. Op elke mogelijke plek binnen het nationale park is wel een 
autoweg hoorbaar, en de gekleurde paaltjes die ‘avonturiers’ naar hun 
bestemming ‐ lees: de parkeerplaats ‐ moeten leiden zijn bijna nog 
talrijker dan de bomen van het bos. Zelfs al zou men willen, in 
Nederlandse ‘natuur’ kan een mens niet verdwalen. Gewoon rechtdoor 
blijven lopen en je bent binnen vijf minuten weer op een plek waar 
gemotoriseerd verkeer is toegestaan. Alleen als je in rondjes door het 
gebied blijft lopen kun je er redelijk lang verblijven, en dat is dan ook 
precies wat de gekleurde paaltjes proberen duidelijk te maken: ‘volg mij, 
anders loop je dadelijk het park uit en ben je de natuur kwijt!’ 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Hoe anders is de ervaring in een land met echte natuur, waar de paaltjes, 
als ze er al zijn, je helpen de weg niet kwijt te raken, in plaats van de 
natuur. Helaas worden de plekken waar je echt een kaart nodig hebt om 
je weg te vinden, waar je dagen kan lopen zonder sporen van beschaving 
te vinden, steeds zeldzamer. De spaarzame plekken onverstoorde 
woestenij die er nog zijn worden in hoog tempo omgezet in gebieden 
waar grondstoffen gewonnen worden om de altijd hongerige 
maatschappij der consumenten in stand te kunnen houden. 
 
Nee, als je beweert dat er in Nederland nog natuur voorkomt, dan moet 
je om consequent te zijn bijvoorbeeld ook de aquaria van tropische 
vissen in dierentuinen ‘natuur’ noemen. Maar minuscule, zorgvuldig 
afgeschermde en gecontroleerde leefgebieden zijn geen ‘natuur’, ook 
niet als ze een vrij accurate weergave zijn van een oorspronkelijke 
leefomgeving. Veel meer dan natuur zijn de natuurgebieden van 
Nederland een tentoonstelling van hoe de natuur er ooit uit gezien moet 
hebben. ‘Kijk Jantje, zo zag vroeger heel Nederland eruit!’ Als je het 
geluid van de autoweg, die groepjes fietsers, de gekleurde paaltjes en 
dat bezoekerscentrum wegdenkt. 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Ongezouten Nabeschouwing 
Door een voormaligePrometheaan 

 
Nou, ze hebben het weer voor elkaar hoor, die ‘Pyrosredactie’. Een 
wederom werkelijk wanstaltig stukje schrijfwerk dat de voormalige 
hoofdredacteuren van dit voorheen zo edele blad zou doen huiveren. 
Gelukkig hoeven zij het niet te lezen, waardoor hun goede herinneringen 
aan Prometheus niet verpest hoeven te worden zoals de mijne verpest 
werden door dit verschrikkelijke drukwerk. Een redactie, noemen ze zich, 
maar in feite zijn het gewoon een stelletje schreeuwlelijken die graag een 
mening willen hebben. Oh, moeilijke woordjes gebruiken kunnen ze als 
de beste, maar van inhoudelijke artikelen hebben ze zo te zien nog nooit 
van hun leven gehoord. Alles is stom, alles is vervelend, maar van een 
opbouwend geluid is nergens sprake. Niet verrassend als je gewoon de 
kwaliteiten mist die Prometheanen vroeger in overvloed bezaten. 
 
Waar zijn de prachtige fantasielanden van Duco, de magnifiek 
geschreven verhalen van Giel, de vrolijke beschouwingen van Michiel en 
de buitengewoon inzichtvolle analyses van Rob? Ik zou zelfs bijna zeggen 
dat ik Gerda’s bijdrages mis, maar in plaats van dat ze die onzinnige Pyros 
Light hebben afgeschaft hebben ze zelfs nog meer onzin toegevoegd, 
met hun Pyros Exclusive en hun woordenboekspel. Zelfs Jeroen, vroeger 
zo’n goede schrijver, krijgt nu alleen nog maar prietpraat op papier. Je 
moet wel een heel destructief ingestelde hoofdredacteur zijn om het 
allerslechtste uit je redactieleden naar boven te halen, maar deze ‘Jasper’ 
weet het te presteren.  
 
Ik kan niet anders dan concluderen dat de gehele Pyrosredactie uit haar 
functie moet worden gezet en op de eerstvolgende Algemene 
Ledenvergadering vervangen door bekwame schrijftalenten, uitgezocht 
en gekozen door de Raad van Advies zelf. Alles is beter dan dit stelletje  
oproerkraaiers en literaire kwakzalvers eerste klas. Een vereniging als 
Prometheus verdient beter, veel beter. 



 

 

43 

 


